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A ovinocultura é uma atividade tradicional e de elevada importância socioeconômica na região Sul. O planejamento 

e execução de um manejo adequado são de fundamental importância para o sucesso da produção e para a 

manutenção da saúde e bem estar dos animais. O Programa de Manejo Estratégico de Ovinos da FAVET tem como 

objetivo realizar o manejo sanitário, nutricional e reprodutivo, visando o bem estar do rebanho de ovinos que é 

utilizado nas disciplinas da Faculdade de Veterinária. A participação dos alunos em todas as atividades permite que 

estes realizem treinamento teórico e prático de gerenciamento estratégico do manejo na ovinocultura, além de 

proporcionar o desenvolvimento de habilidades necessárias no mercado de trabalho, tais como trabalho em equipe, 

desenvolvimento de projetos, proatividade e comunicação. O planejamento das ações de manejo é previamente 

discutido em seminários apresentados pelos alunos e logo após as ações são colocadas em prática por toda equipe. A 

experiência de aprendizagem tem sido considerada muito proveitosa e envolve alunos de diferentes semestres do 

curso, possibilitando uma vivencia diária da atividade veterinária e de áreas afins. O treinamento adquirido dentro da 

faculdade é repassado para a comunidade, através do atendimento a pequenas propriedades localizadas em cidades 

próximas. Até o momento foi realizado o treinamento da utilização de ultrassom para diagnóstico de gestação, 

acompanhamento do manejo de fêmeas prenhas, parições e cuidados com os neonatos, práticas sanitárias visando à 

prevenção de verminoses e afecções de casco. Foram construídas novas cercas e foi feita a implantação de pastagem 

de inverno. O manejo reprodutivo dos animais e a implantação das pastagens de verão estão sendo discutidos pelo 

grupo. Os próximos objetivos são ampliar o atendimento a pequenos produtores rurais, incluindo as espécie caprina 

e bovina e ampliar o número de alunos envolvidos no programa.  
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